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processer

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. giver udtryk for dyb bekymring 
over, at der konstant kommer beviser på 
indblanding frem i lyset, ofte med tegn på 
udenlandsk indflydelse, forud for alle 
større nationale valg og valg til Europa-
Parlamentet, idet en stor del af denne 
indblanding er til fordel for EU-
modstandere, ekstremistiske og 
populistiske kandidater og rettet mod 
specifikke mindretal og sårbare grupper for 
at tjene det bredere formål at undergrave 
tiltrækningen ved demokratiske og lige 
samfund;

4. giver udtryk for dyb bekymring 
over, at der konstant kommer beviser på 
indblanding frem i lyset, ofte med tegn på 
udenlandsk indflydelse, forud for alle 
større nationale valg og valg til Europa-
Parlamentet, idet en stor del af denne 
indblanding er til fordel for EU-
modstandere, ekstremistiske og 
populistiske kandidater og rettet mod 
specifikke mindretal og sårbare grupper, 
herunder migranter, LGBTI-personer og 
religiøse grupper, for at tjene det bredere 
formål at undergrave tiltrækningen ved 
demokratiske og lige samfund;

Or. en
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5. anerkender, at et overvældende 
flertal af medlemsstaterne har et 
fuldstændigt eller delvist forbud mod 
udenlandske donationer til politiske partier 
og kandidater; minder med bekymring om, 
at udenlandske aktører selv i de tilfælde, 
hvor der findes restriktioner på politiske 
finansieringskilder, har fundet måder at 
omgå dem på og har tilbudt deres allierede 
støtte ved at optage lån i udenlandske 
banker samt gennem købs- og 
forretningsaftaler og fremme af finansielle 
aktiviteter;

5. anerkender, at et overvældende 
flertal af medlemsstaterne har et 
fuldstændigt eller delvist forbud mod 
udenlandske donationer til politiske partier 
og kandidater; minder med bekymring om, 
at udenlandske aktører selv i de tilfælde, 
hvor der findes restriktioner på politiske 
finansieringskilder, har fundet måder at 
omgå dem på og har tilbudt deres allierede 
støtte ved at optage lån i udenlandske 
banker, som det var tilfældet med Front 
National i 2016, gennem købs- og 
forretningsaftaler, som i de beskyldninger, 
der blev fremsat af Der Spiegel og 
Süddeutsche Zeitung den 17. maj 2019 
mod Østrigs Frihedsparti og af Buzzfeed 
og L'Espresso den 10. juli 2019 mod Lega 
per Salvini Premier, og gennem fremme af 
finansielle aktiviteter som rapporteret af 
den britiske presse i forbindelse med 
kampagnen Leave.eu;

Or. en


